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 مشخصات فردی: 

 نام:حمید

 نام خانوادگی: ذوقی مرندیز  

 09355318814 –  09155137309: تلفن

 zoghi_marandiz@yahoo.comایمیل:

 

 مدارک تحصیلی:  



 مرمت ابنیه(   -)معماری پروژه مرتبط با سرپرستی سوابق 

 1400سرپرست کارگاه ساخت حسینیه آل یاسین مشهد، ➢

 1398در سال سرپرست کارگاه پروژه معراج بهشت رضا مشهد  ➢

آمل ➢ شهرستان  عباس  آقا  صفوی  دوره  مسجد  بازسازی  طرح  مجری  و  میراث    -سرپرست 

 1390فرهنگی استان مازندران در تاریخ تیر ماه 

پارس   ➢ شرکت  در  اسفراین  شهرستان  بلقیس  ارگ  مرمت  پروژه  فنی  ناظر  و  کارگاه  سرپرست 

    91 تا اردیبهشت 1390اسپاخو از تاریخ آذر، دی ماه  

تیم آسیب شناسی پل تاریخی گپ درشرکت مهندسان مشاور معمار هنر سرای معماری    مسئول ➢

برجی و بافت پیرامون آن و پل صفوی   12یزد در پروژه تعیین حریم قلعه فلک االفالک و حصار  

 . 1390و...در میراث فرهنگی لرستان در اردیبهشت 

میراث فرهنگی  مقیم  وان ناظر  ناظر مقیم پروژه مرمت مجموعه گردشگری بابا قدرت مشهد به عن ➢

 10/2/1388لغایت  1/1387/ 15خراسان رضوی از تاریخ  

 برنامه ریزی شهری(  -مرمت   -)معماری پروژه های اجراییسوابق 

 

سنجی   ➢ امکان  مطالعات  پروژه  در  ثامن  طرح  گام  مشاور  شرکت  در  همکار  مرمت  کارشناس 

 1400- 1399محوطه نادری مشهد، 

شرکت مشاور گام طرح ثامن در پروژه بهسازی محور پیاده راه شیخ صدوق،  مشاور همکار در   ➢

 1399مشهد،

شهرداری مشهد. شامل   10و  7و8تهیه بسته های فرصت های سرمایه گذاری در اراضی منطقه   ➢

تعریف پروژه های سرمایه گذاری بزرگ مقیاس در شرکت مشاور معماری ، شهرسازی اندیشه 

 1393لغایت خرداد 1392ی ماه هور سازه بارثاوا)آسه(از د

شهرداری مشهد در شرکت    10و  8و  7تهیه مدل های سه بعدی و انیمیشن از اراضی کل مناطق   ➢

 1393لغایت خرداد  1392مشاور معماری ، شهرسازی اندیشه هور سازه بارثاوا)آسه(از دی ماه  

 1389بابل در تاریخ بهمنتاریخی  فتوگرامتری مقدماتی از بنای موزه  ➢

 



   و مقاالت  سوابق علمی

 1398تا 1396سال   ازتدریس در دانشگاه اقبال الهوری مشهد در رشته معماری و عمران  ➢

  " کند موسوم به »راه کُهنه فاضِل« در مسیر باستانی نیشابور به توسمعرفی پلکان دست" مقاله  ➢

 .  1401"نشریه اشکفت"کمیته معماری دستکند، ایکوموس ایران ؛

بررسی سازه ای دست کند در کال جنی طبس با مقایسه تطبیقی دیگر دست کندهای    "مقاله   ➢

 .  1400دومین همایش بین المللی باستان شناسی شمال شرق کشور ؛ "شهرستان طبس

 گری از سازمان فنی و حرفه ایمدرس کلیه نرم افزارهای معماری با مدرک رسمی مربی  ➢

مصحح و آزمونگر رشته های طراحی داخلی و معماری در سازمان فنی و حرفه ای خراسان  ➢

 رضوی  

 سوابق پژوهشی 

 

در تاریخ شهریور  ایلخانی یزد)پایان نامه(-طرح حفاظت و استحکام بخشی خانه حسن آبادی ➢

1390 .   

 . 1390انبار نو( درتاریخ تیر ی) محور آب ربافت شهر سا شناختمطالعه و   ➢

تاریخی بررسی   ➢ محوطه  حفاظت  و  مطالعه  جهانی  طرح  تیر    ثبت  درتاریخ  بهشهر  آباد  عباس 

1390 . 

 .  1389در تاریخ اسفند    بررسی پیشینه و خاستگاه چهارتاقی در ایران از لحاظ کاربرد و کارکرد ➢

   1389آذر ریخ بررسی چینه های گلی و سازه های خشتی در حوزه میان رودان در تا ➢

مطالعه و شناخت، رولوه و آسیب شناسی و معرفی مسجد آالشت برای نخستین بررسی میدانی، ➢

   1389در تاریخ آبان   در ایران بار

گرده پوش(در  4بررسی و معرفی ساختاری مدرسه کریم ایشان ومطالعه سازه ای تاق های آن) ➢

 زیر نظر دکتر بهنام قلیج خانی    1387تاریخ دی 

  حرکتی، شناخت و آنالیز کالبدی موزه هنرهای معاصر تهران  –بررسی سیرکوالسیون فضایی   ➢

 ،  1385و تحلیل آثار مهندس کامران دیبا در تاریخ 

  

 



 فعالیت های جنبی: 

 تا حال حاضر  1388خ از تاری عضویت در ایکیموس ایران  ➢

در رشته   )دوره مربی گری حرفه ای( از سازمان فنی و حرفه ای  pedagogyدارنده کارت   ➢

 معماری و نقشه کشی و طراحی داخلی 

 عضویت در سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی ➢

 

 آشنایی با نرم افزارهای مرتبط    

 Auto cadمسلط به  •

 3ds maxمسلط به  •

 Officeمسلط به  •

 revitمسلط به  •

 


